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RESUMO 

A prática esportiva ocupa um lugar de destaque na sociedade contemporânea. A escolha 

do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016 concretiza esta realidade em 

nosso país. Neste contexto, o Movimento Olímpico propõe possibilidades de atribuir ao 

esporte uma significância social e educacional para a formação humana através do 

ensino em valores. Nesta pesquisa buscamos identificar, descrever e analisar projetos 

relacionados aos Jogos Olímpicos das escolas da rede municipal de Vila Velha, Espírito 

Santo. Para isso, realizamos uma pesquisa de campo qualitativa de caráter exploratório. 

Como resultado, observamos uma falta geral de conhecimento prévio sobre o 

Movimento Olímpico, o que gerou propostas mais orientadas ao conhecimento de 

esportes e fatos sobre o Movimento Olímpico, sem um aprofundamento claro e objetivo 

de educação em valores através do esporte, o que indica que o seu ensino ainda se 

expressa de forma implícita a partir da prática. 

 

Palavras - chave: Jogos Olímpicos 2016; Olimpismo; Esporte; Valores; Educação. 

 

ABSTRACT 

Sportive practice occupies a prominent place in contemporary society. The choice of 

Rio de Janeiro to host the 2016 Olympic Games concretizes this reality in our country. 

In this context, the Olympic Movement proposes possibilities to attribute to sport a 

social and education significance for human formation through teaching values. In this 
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research we seek to identify, describe and analyze projects related to the Olympic 

Games of the municipal schools of Vila Velha, Espírito Santo. For this, we carried out a 

qualitative exploratory field research. As a result, we observed a general lack of prior 

proposals for sports and facts about the Olympic Movement, without a clear and 

objective deepening of values education through sport, indicating that their teaching still 

expresses itself implicitly from practice. 

Keywords: Olympic Games 2016; Olympism; Sport; Values; Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 6 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................................ 11 

3. EXPLANAÇÃO DA ANÁLISE ............................................................................................. 12 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 24 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 25 

 

 

 

 



6 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O esporte como meio pedagógico é tão antigo quanto à própria educação, a 

partir da origem comum na Grécia Antiga, constituindo-se verdadeiramente em uma 

metalinguagem axiológica (DACOSTA 2009). Segundo o autor, Platão, em suas 

proposições filosóficas, previa a ginástica como base da educação. Sócrates já afirmava 

que o esporte é uma das grandes habilidades necessárias ao desenvolvimento e a 

formação do ser humano. Para os gregos, o bem-estar físico era um dos caminhos para 

que o intelecto pudesse fluir livremente em direção a qualquer aprendizado (CHALITA, 

2013). 

Não diferente, hoje em dia é atribuído pelo senso comum a idéia de que o 

esporte educa, eé naturalmente bom, trazendo diversos benefícios à sociedade, como 

inclusão social, ao tirar jovens das ruas e das drogas, combate a violência, criação de 

vínculos de amizade, melhoria de saúde, qualidade de vida e auto-estima, tanto para 

jovens, crianças, quanto para adultos ou idosos. Todavia, o próprio criador do 

Movimento Olímpico, o Barão Pierre de Coubertin, tinha clareza de que o esporte pode 

transmitir valores sociais positivos ou negativos. 

“Ainda agora, como no passado, se seus efeitos serão benéficos ou 
prejudiciais, depende da forma de como ela é tratada, e da direção para qual 
ela é apontada. A atividade atlética pode incitar as mais nobres assim como 
as mais baixas paixões. Ela pode alimentar abnegação e honra, ou o amor 
pelo ganho. Ela pode ser cavalheiresca ou corrupta, humana ou bestial. 
Finalmente, ela pode ser usada para solidificar a paz ou preparar para a 
guerra” (Pierre de Coubertin, 2015, p.654). 

 

Apesar disto, a universalização do esporte constituiu uma cultura globalizada, na 

qual a educação em valores por meio das práticas esportivas, em variadas 

manifestações, é uma das suas manifestações mais importantes. 

Segundo Queirós (2004) citado por Souza (2016), estamos vivenciando um 

cenário complexo, marcado pela pluralidade de valores morais e sociais. É o que Souza 

(2016) sintetiza como uma dualidade: “valores em crise, ou crise de valores”. O termo 

“crise de valores” abrange a noção de que valores morais podem estar em extinção. A 

noção de “valores em crise” representa a incessante mudança de paradigma na qual os 

valores morais não desaparecem, mas alteram-se em sua interpretação à medida do 

tempo e evoluções culturais (LA TAILLE; MENIN, 2009).  
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Podemos definir valores como “uma crença coletiva consensual de duração 

estável que influencia sentido e significado das relações sociais e culturais” 

(DACOSTA, 1989, p. 214). Para Zabalza (2000) apud Souza (2016) eles representam 

uma espécie de poder, capaz de mover e orientar os seres humanos a um determinado 

sentido de viver, constituindo, portanto, um projeto ou ideal a ser compartilhado. 

Os aspectos valorativos da educação formal sempre foram de alguma maneira, 

uma preocupação central nas reformas educativas ao longo do tempo (SAVIANI, 2002). 

Se a educação está restritamente vinculada aos valores que uma sociedade sustenta, 

entendemos que a escola, instituição que tem vocação em educar, pode ser considerada 

um espaço essencial na luta pela preservação e socialização dos valores, normas e 

atitudes considerados importantes para uma convivência harmoniosa em sociedade 

(SOUZA, 2016). 

No amparo legal, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), indicam que a 

disciplina de Educação Física contribua para o exercício da cidadania, o 

desenvolvimento da autonomia, cooperação, participação social e para a afirmação de 

valores e princípios democráticos (BRASIL, 1998a).  

Essa abordagem direcionada para o contexto sociocultural nos parece mais 

coerente para o desenvolvimento de uma proposta do esporte na escola, por tratar de um 

todo educacional e não apenas de qualidades atléticas. Janssens (2004) explica que a 

prática esportiva pode ser vista de duas diferentes perspectivas: “esporte como meta”, 

por exemplo, jovens podem participar de um torneio de voleibol para melhorar suas 

habilidades e táticas ou simplesmente porque apreciam a modalidade. E “esporte como 

meio”, que seria a prática para além do esporte em si, ou seja, esse mesmo torneio pode 

servir para encorajar o contato entre os alunos, estimulando uma atmosfera positiva na 

escola. As duas perspectivas estão fortemente ligadas, são dois lados de uma mesma 

moeda, a qual chamamos de “duplo caráter do esporte”. Assim, nas suas diferentes 

formas de prática, o esporte pode oferecer experiências intrínsecas e extrínsecas. 

Em última análise, os argumentos que justificam a presença da educação física e 

dos esportes em contextos educacionais estão relacionados à noção de que as 

habilidades necessárias para a prática esportiva se assemelham com habilidades 

necessárias para a vida. Dessa forma, quando o professor utiliza o esporte como 

ferramenta educativa, não se voltando apenas para questões técnico-táticas, ele estaria 

ensinando o aluno a “ver o mundo”, adquirindo valores como respeito, justiça, 



8 

 

solidariedade, tolerância, ensinando-os a trabalhar sob pressão, resolver problemas, 

cumprir prazos, vencer desafios, estabelecer metas, lidar com o sucesso e o fracasso, 

trabalhar em equipe (JANSSENS2004). No entanto, a prática esportiva por si só, não 

pode garantir automaticamente o ensino desses valores. O sentido axiológico do esporte 

não se dá apenas por meio de metáforas que reforçam intercâmbios sociais. Isto porque 

o esporte em si mesmo possui valores intrínsecos além de portar valores extrínsecos 

(DACOSTA 2009, p. 23). Apesar de ambos possuírem um potencial pedagógico, é 

necessário que se desenvolva um processo de ensino e aprendizagem adequado para 

atingir tais objetivos.  Uma proposta que pretende atender a essas expectativas é a 

chamada “Educação Olímpica”, baseada nos segmentos do Movimento Olímpico. 

Segundo a Carta Olímpica (2013), o Movimento Olímpico tem como missão 

declarada utilizar o esporte como instrumento para promoção da paz, da união, e do 

respeito por regras e adversários. Seu objetivo é contribuir na construção de um mundo 

melhor, sem qualquer tipo de discriminação, e assegurar a prática esportiva como um 

direito de todos. Assim, o Olimpismo 

É uma filosofia de vida, que exalta e combina em um todo equilibrado as 
qualidades do corpo, mente e espírito. Combinando esporte com cultura e 
educação, o Olimpismo busca criar um estilo de vida baseado na alegria 
encontrada no esforço, no valor educacional do bom exemplo e no respeito 
por princípios éticos fundamentais universais (Carta Olímpica, 2013)3. 

 
Criado em 1894, o Movimento Olímpico teve em seu criador, o Barão Pierre de 

Coubertin, um pioneiro na proposição deque o esporte poderia ser uma ferramenta 

educativa de transformação social, se praticado segundo um conjunto de valores 

orientadores e de uma ética própria, que serão chamados de “valores olímpicos”. 

Os Jogos Olímpicos são, ou deveriam ser, uma competição esportiva organizada 

em torno de princípios e valores, consolidando-se como um movimento esportivo 

diferente de qualquer outro. Embora não exista uma definição acadêmica clara do que 

seria o “olimpismo” ou dos valores olímpicos (TAVARES, 1999), o Comitê Olímpico 

Internacional definiu três valores fundamentais para o Movimento Olímpico: Excelência 

(a ideia de dar sempre o seu melhor, no campo de jogo e em todos os aspectos da vida); 

amizade (propagando a conexão entre as pessoas e a construção da paz a partir da 

solidariedade e do espírito de equipe); respeito (por si próprio e pelo próximo, a partir 

de um jogo limpo e justo).  

                                                           
3 Tradução nossa. 
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Outra característica marcante do Movimento Olímpico são seus símbolos e 

rituais: A Bandeira Olímpica4, os Anéis Olímpicos5, o Lema Olímpico6, a Chama 

Olímpica7, o Juramento dos Atletas8. Com efeito, o Olimpismo foi difundido para todo 

o mundo, e influencia diretamente à maneira como praticamos os tradicionais esportes 

modernos hoje em dia. Não por acaso, seus símbolos e rituais são reproduzidos em 

inúmeras competições esportivas em todo o mundo, e atribuímos o comportamento do 

atleta campeão, como modelo de conduta, no que diz respeito à força de vontade, 

autodomínio, superação, etc. 

A expressão “Educação Olímpica” aparece pela primeira vez em 1975, criada 

por Norbert Müller, Professor da Universidade de Mainz (ALE) e estudioso da história 

do esporte e do Movimento Olímpico. Segundo Tavares (2009) a educação olímpica 

pode ser definida como uma proposta de educação em valores por meio do esporte 

baseado no Movimento Olímpico, seus valores declarados, seu simbolismo, sua história, 

seus heróis e suas tradições. Dessa forma, apesar de suas discussões e sistematizações 

serem relativamente recentes, cerca de 40 anos, pode-se dizer que a Educação Olímpica 

é um legado de Pierre de Coubertin (MIRAGAYA, 2009, p. 42). Segundo Binder 

(2007) seus objetivos básicos são: 

 Enriquecer a personalidade humana por meio do esporte e das atividades físicas, 

entendidas como experiências permanentes;  

 Desenvolver um senso de tolerância, solidariedade, respeito por si mesmo, aos 

outros e ao meio ambiente;  

                                                           
4 Os cinco anéis olímpicos sobre um fundo branco fazem a bandeira olímpica. Suas cores apresentam as 
cores das bandeiras de todas as nações e seu fundo branco representa a paz. Na cidade-sede dos Jogos, a 
bandeira olímpica deve estar sempre colocada junto a outras bandeiras de nações e, no estádio, ter um 
lugar de destaque, acima de qualquer outra bandeira. 
5Os anéis olímpicos são um dos símbolos mais conhecidos em todo mundo. Eles simbolizam a excelência 
no esporte, os ideais e os objetivos do Movimento Olímpico. As cores dos três anéis superiores são azul, 
preto e vermelho e as dos anéis inferiores são o amarelo e o verde. 
6 'Citius, Altius, Fortius'. Estas três palavras em latim formam o lema olímpico. Elas querem dizer: mais 
rápido, mais alto, mais forte. É na verdade um chamamento à excelência e à auto superação de todo atleta. 
7 A Chama Olímpica começa sua jornada para os Jogos no sítio arqueológico de Olímpia Antiga, na 
Grécia, onde se disputavam os Jogos Olímpicos na antiguidade. Lá, a luz do sol refletida em um espelho 
acende a chama de um caldeirão cheio de óleo e, desta chama, a primeira tocha é acesa. De lá a tocha 
segue em uma corrida de revezamento até a cidade onde serão disputados os Jogos, chegando ao estádio 
no exato momento da cerimônia de abertura, quando de sua chama, lembrando a tradição Olímpica, será 
acesa a imensa Pira que queimará durante todo o tempo que durar os Jogos. 
8 Um dos principais momentos da cerimônia de abertura são os juramentos dos atletas e dos árbitros. 
Representando todos os atletas presentes, um atleta do país-sede dos Jogos, declara em voz alta: "Em 
nome de todos os competidores, eu prometo que tomaremos parte nestes Jogos Olímpicos respeitando e 
obedecendo as regras que o governam, com verdadeiro espírito esportivo, para a glória do esporte e a 
honra de nossas equipes. Manual de Educação Olímpica, 2007. 
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 Encorajar a busca pela excelência como uma forma de aperfeiçoamento pessoal.  

 

Ou seja, a Educação Olímpica é caracterizada por um conjunto de atividades 

educativas de caráter multidisciplinar e transversal, desenvolvida por modelos de 

comportamentos e de atitudes via intuição e motivação grupal e coletiva. 

Roland Naul (2008, p. 118), sistematizou o ensino da Educação Olímpica em 

quatro abordagens didáticas: 

 

 Orientada ao conhecimento: Explica a ideia olímpica por meio de seu legado 

histórico e educacional. É a abordagem mais difundida no mundo, foca 

informações sobre os jogos antigos e modernos, nomes, datas e fatos. 

 Orientada à experiência: Propõe encontros dentro e fora da escola para festivais 

de jogos, esportes, arte e música. Enfatiza a participação da criança e do jovem 

nos festivais e competições “olímpicas” da escola, e ainda, tem como principal 

ênfase o ensino do fair play e sua compreensão cultural. 

 Orientada ao esforço físico: Foca na ideia que o desenvolvimento individual e 

social pode ocorrer através da competição. A competição esportiva sistematizada 

que combina orientação para o ‘desempenho’, ‘equidade’ em todos os seus 

aspectos e ‘ética’ (jogo limpo ou fair play) oferece o desenvolvimento completo 

de mente, corpo e espírito. 

 Orientada ao “mundo da vida”: Liga os princípios Olímpicos com as próprias 

experiências sociais no esporte e as experiências em outras áreas da vida. Essa 

abordagem interpreta os ideais olímpicos como a motivação para aprender 

atividades em todos os aspectos da vida, integrado com a participação ativa no 

esporte e na atividade física. 

  

A definição dos conteúdos que compõem a educação olímpica pode variar, e 

mesmo que o Comitê Olímpico Internacional tenha definido os valores olímpicos como 

excelência, amizade e respeito, não é necessário se restringir somente a estes. Na 

verdade, o próprio material educacional disponibilizado pelo Comitê Olímpico 

Internacional (COI) trabalha com outro conjunto de valores para a educação olímpica. 

Assim, parece ser possível fazer uma distinção entre os valores olímpicos e os valores 

educacionais do Movimento Olímpico são “alegria do esforço”, “fair-play”, “respeito 
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ao próximo”, “busca pela excelência” e “equilíbrio entre corpo, vontade e mente”. De 

qualquer forma, entende-se que o professor ao implantar um programa de educação 

Olímpica reflita sobre os valores que se deseja trabalhar de acordo com a comunidade e 

instituição escolar. 

Com a escolha do Brasil para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, aumentou-se a 

atenção para a temática dos esportes Olímpicos e do Movimento Olímpico no 

Brasil. Com efeito, a rede municipal de Vila Velha (ES), sugeriu como tópico para o 

primeiro semestre do ano os Jogos Olímpicos, com o objetivo de tematizar de forma 

pedagógica e interdisciplinar os Jogos em sua grade curricular9.Considerando a estreita 

associação entre o Movimento Olímpico e os valores educacionais atribuídos ao 

esporte, evidenciada em discursos, símbolos e rituais olímpicos, parece ser relevante 

que se investigue como esta proposta foi desenvolvido nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas da rede municipal de Vila Velha. 

Os objetivos do trabalho são identificar, descrever e analisar os projetos 

relacionados aos Jogos Olímpicos das escolas da rede Municipal de Vila Velha, no que 

diz respeito aos objetivos dos projetos, seus valores orientados e as abordagens didáticas 

utilizadas. Em termos específicos, nosso objetivo era identificar: 

1. Os objetivos dos projetos; 

2. A fundamentação teórica; 

3. Se os valores olímpicos oficiais do Movimento Olímpicos foram 

adotados; 

4. Quais disciplinas escolares fizeram parte do projeto; 

5. Quais atividades estavam relacionadas aos Jogos Olímpicos; 

6. Quais eram as atividades, sua duração e frequência; 

7. Quais eram as estratégias de avaliação empregadas 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho baseou-se em pesquisa de campo qualitativa exploratória 

dividida em quatro etapas: [1] levantamento das 61 escolas da rede municipal de Vila 

Velha; [2] contato com doze escolas (20% do total), selecionadas por meio da tabela de 

números aleatórios (LAVILLE; DIONNE,1999);[3] apresentação da pesquisa e dos 
                                                           
9 Informação obtida de professora de Educação Física da rede daquele município e confirmada pela 
secretaria municipal de Vila Velha. 
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pesquisadores, junto com um questionário aberto (RICHARDSON, 1999) contendo oito 

questões10,a ser respondido pelos diretores e/ou coordenadores do projeto, além do 

termo de consentimento livre e esclarecido, com a intenção de fazer o convite para 

participação do estudo; [4] os dados dos questionários foram sujeitos à análise 

interpretativa, identificando sua relação por meio da análise qualitativa dos dados onde 

se objetivara a interpretação das questões abertas, a partir da descrição objetiva e 

sistemática do seu conteúdo. 

 

3. EXPLANAÇÃO DA ANÁLISE  

Oito das doze escolas abordadas responderam os questionários entregues. Quatro 

das escolas sorteadas para a pesquisa declaram não estarem desenvolvendo a temática 

“Jogos Olímpicos” naquele momento e não participaram da pesquisa. 

Para maior objetividade na apresentação dos dados, cada uma das questões será 

apresentada em um quadro específico que reúne as respostas de todas as escolas 

participantes. 

 

QUESTÃO UM: Quais objetivos pretendem ser alcançados com esse projeto? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Socialização; competição sadia; 

desenvolvimento motor; noções básicas 

dos fundamentos; história e regras 

olímpicas; respeito às regras e respeito aos 

adversários. 

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho Levantamento histórico sobre as 

olimpíadas; aguçar nos alunos a 

importância dos jogos e levá-los a conhecer 

mais sobre cada modalidade.  

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi Perceber a importância do esporte como 

fonte de saúde física e mental; competir 

lidando com questões de ganhar e perder. 

                                                           
10 Sete questões relacionadas aos objetivos da pesquisa e uma última aberta para comentários dos 
respondentes, caso desejassem. 
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Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Fomentar os jogos olímpicos propriamente 

ditos; vivenciar parte de algumas 

modalidades/conteúdo dos jogos olímpicos 

e elaborar uma mini olimpíada escolar. 

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Aperfeiçoar a prática pedagógica da escola 

por meio de um planejamento coletivo; 

desenvolver mais leitura e mais escrita e 

fortalecer principalmente nos alunos o 

sentimento de patriotismo, de 

pertencimento e identidade brasileira.  

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Conhecer, respeitar e valorizar a cultura de 

cada país envolvido no evento; incentivar a 

pratica esportiva; conhecer a evolução 

histórica dos jogos olímpicos e valorizar a 

solidariedade como elemento fundamental 

no espírito olímpico. 

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer Os jogos olímpicos é um evento 

multiesportivo global com várias 

modalidades diferentes, onde milhares de 

atletas de vários continentes participam das 

diferentes competições. Os objetivos são 

que os alunos conheçam a olimpíada, os 

jogos, os diferentes atletas e países.  

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa Formação do cidadão; valorização do 

esporte; princípios de amizade; 

compreensão mútua; igualdade; 

solidariedade; superação e sem 

discriminação entre os povos. 

 

Dentre as oito escolas, apenas uma apontou a disseminação de valores como o 

objetivo principal a ser trabalhado, enquanto as outras focavam no conhecimento de 

modalidades, visibilidade dos países que estariam sendo representados e uma 

apropriação mais minuciosa do que é a Olimpíada. Assim, pode ser observar que em 
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termos de objetivos, a maioria das escolas caracterizou-se pela abordagem orientada ao 

conhecimento. Ou seja, conhecer o que são os Jogos Olímpicos, os países participantes 

e os esportes. Isto nos permite pensar que o conhecimento sobre o movimento olímpico 

não devia ser grande nestas escolas anteriormente.  

Por outro lado, apenas uma escola explicitamente indicou uma relação entre os 

valores intrínsecos do esporte e o mundo da vida em sociedade.  

Se considerarmos que, segundo Binder (2007, p. 02), uma proposta de educação 

olímpica pode 

Enriquecer a personalidade humana por meio do esporte e das 

atividades físicas, entendidas como experiências permanentes. Desenvolver 

um sendo de tolerância, solidariedade, respeito por si mesmo, aos outros e ao 

meio ambiente. Encorajar a busca da excelência como uma forma de 

aperfeiçoamento pessoal. 

 

Pudemos verificar um distanciamento entre os objetivos das escolas e os objetivos 

gerais estabelecidos para uma proposta em Educação Olímpica, indicando pouco 

conhecimento prévio sobre o tema a ser trabalhado. 

 

QUESTÃO DOIS: Existe alguma fundamentação teórica para este projeto? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Sim. Os livros de iniciação esportiva de 

vários esportes que trabalhamos.  

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho Não. Na verdade, não existe um projeto e 

sim um planejamento para abordar o 

assunto, visto ser um acontecimento em 

nosso país. 

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi O esporte em si, nos leva a considerar os 

valores cidadãos de respeito ao outro em 

sua individualidade. A ludicidade tem 

uma estreita relação com a fantasia, sendo 

uma das atividades mais significativas. 

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Sim. As histórias bem como o 

levantamento de fatos relevantes dos 

jogos olímpicos são trabalhados 
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teoricamente. O conhecimento de regras 

(apesar de as modalidades serem 

pedagogizadas quando adentram a escola) 

também é discutido.  

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Sim. FREITAS, L C de (org). Avaliação 

Educacional construindo o campo e a 

crítica; MIGUEL ANTONIO E 

ZAMBONI (org). Representações do 

espaço: multidisciplinaridade na 

educação; PCNS_BRASIL. Parâmetros 

Curriculares Nacionais e RAMALHO, 

Priscila. A escola de chuteiras.  

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Pesquisamos desde a origem por volta de 

2500 a.C., identificamos a importância do 

Barão de Coubertin e a história até os dias 

atuais. 

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer Sim. DANTAS, Tiago. “A importância 

dos jogos olímpicos”. Brasil Escola. 

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa O projeto olimpismo é um movimento que 

procura difundir os ideais olímpicos 

através da combinação do desporto com a 

cultura, a arte e a educação, no qual o 

entendimento de tais valores e o impacto 

deles na sociedade, são fundamentais para 

uma melhor gestão nos esportes 

olímpicos. 

 

Há uma fragmentação nas respostas, mostrando que não houve uma orientação clara, 

com referenciais e metodologia, por parte da rede municipal de Vila Velha. As escolas 

tiveram autonomia para elaborar suas intervenções pedagógicas, buscando 

fundamentações teóricas individualmente, citando livros de iniciação esportiva e autores 

diversos. Isto indica a inexistência de um projeto pedagógico claro de educação em 

valores.  
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Por outro lado, vale destacar que uma das escolas participantes11 apresenta um 

referencial teórico variado, mas que pouco ou nada tem a ver com um projeto específico 

de educação olímpica. 

Tavares (2009) sugere que um programa de educação olímpica comece a ser 

desenvolvido com uma antecedência de pelo menos dois anos antes dos jogos, como 

aconteceu na China, que cerca de três anos antes de ser a sede dos Jogos, iniciou seu 

programa oficial de Educação Olímpica mobilizando toda a sua rede educacional, 

produzindo material didático, treinando professores e refinando as ações. Todavia, 

devemos reconhecer que a ausência de tematização especifica durante a formação em 

educação física e a pouca literatura específica disponível tornam compreensível as 

respostas dadas. Podemos pensar que as escolas não estabeleceram claramente uma 

relação entre Movimento Olímpico/educação olímpica e educação em valores por meio 

dos esportes. 

 

 

QUESTÃO TRÊS: Os valores olímpicos são adotados (excelência, amizade, respeito)? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Sim. Trabalhamos não apenas esses 

valores como outros também, por 

exemplo: cidadania, paz, perseverança, 

tolerância, justiça e disciplina. 

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho Esses valores foram abordados durante a 

pesquisa e apresentação dos trabalhos que 

foram desenvolvidos pelos alunos. 

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi Sim. Respeito, coragem, amizade, 

determinação, inspiração e igualdade, 

estão presentes em todo tempo. 

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Os valores fazem parte da nossa avaliação 

independente da época olímpica ou outro 

evento esportivo. 

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Sim. Em todos os projetos da escola 

trabalhamos com valores e com esse 

                                                           
11 UMEF Maria Luiza dos Santos Velloso 
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projeto estamos enfatizando-os ainda 

mais. 

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Sim. Além dos citados acima também 

trabalhamos a solidariedade. 

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer São valores importantes na vida das 

pessoas, através do esporte os atletas 

conseguem amizade, respeito, disciplina, 

valorizar as pessoas e a vida de uma forma 

geral. 

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa São primordiais para que os objetivos 

sejam alcançados com sucesso.  

 

As escolas foram enfáticas em dizer que sim, e ainda citaram uma pluralidade de 

outros valores como disciplina, justiça e solidariedade. Embora exista uma preocupação 

em ensinar valores – e é ótimo que estes ultrapassem os valores olímpicos oficiais – não 

nos parece haver uma sistematização sólida para trabalhá-los de forma pedagógica e 

intencional. Valores como disciplina, determinação, solidariedade ou fair play, são 

vistos como valores intrínsecos de vários esportes. Existe uma distinção entre valores 

“do esporte” e valores “no esporte”. Quando e Educação Olímpica se faz presente de 

forma planejada, esses valores podem ser sistematizados e articulados, resultando em 

um aprendizado mais efetivo dos valores. Com grandes possibilidades de incorporação 

dos mesmos a curto, médio ou longo prazo (BINDER, 2007). 

 

QUESTÃO QUATRO: Quais disciplinas fazem parte do projeto? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Educação física, história, língua 

portuguesa, geografia, ciências... Projeto 

interdisciplinar. 

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho História e educação física. 

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi História, geografia, português, matemática 

e educação física. 

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

O projeto é multidisciplinar. 
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Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Língua portuguesa, matemática, ciências, 

história, geografia, artes, educação física, 

ensino religioso e tecnologia educacional. 

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Educação física, português, história, artes 

e geografia. 

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer Todas as disciplinas, principalmente 

educação física.  

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa É um projeto interdisciplinar, portanto 

todas as disciplinas são contempladas. 

 

Foram citadas quase todas as disciplinas do currículo escolar, e as escolas foram 

incisivas em dizer que o projeto é interdisciplinar. A pergunta não abrange como essas 

disciplinas participam e fazem parte do projeto. Limitando-nos apenas em saber que 

elas estão envolvidas. Em princípio, este envolvimento de diversas disciplinas escolares 

é positivo. 

A Educação Olímpica não é uma proposta da educação física, nem se propõe a 

substituir outros conteúdos. Quando o trabalho envolve diferentes disciplinas, garante 

maior interação entre os alunos, destes com os professores, sem falar na experiência e 

no convívio grupal. Ainda é possível pensar por meio da interdisciplinaridade a 

possibilidade dos alunos olharem de diferentes formas um mesmo fato. 

 

QUESTÃO CINCO: Quais são os temas das atividades relacionadas aos Jogos 

Olímpicos? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas História dos jogos olímpicos, história dos 

esportes, iniciação esportiva, jogos com 

discussão das regras e mini torneio com 

premiação. 

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi Nossas atividades são na maioria das 

vezes elaboradas em sala de aula, com 

atividades relacionadas e outras por meio 

de jogos e brincadeiras no pátio, visto 

serem crianças pequenas apenas até o 3º 
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ano.  

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Cada professor do seu componente 

curricular se encarregará de desenvolver 

temas relacionados a tal. O pedagogo traz 

algumas opções e estas são discutidas dia-

a-dia.  

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Conceituação, histórico dos jogos 

olímpicos, localização geográfica, 

modalidades, países participantes, 

mascotes, disciplina\regras do esporte e na 

vida, esporte e saúde, esporte e 

alimentação saudável e resultados do 

Brasil nas olimpíadas. 

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

1º e 2º anos - desenhos dos mascotes, das 

bandeiras, história dos mascotes, texto 

coletivo. 3º e 4º anos –pesquisa sobre 

curiosidades das olimpíadas e dos países, 

produção de textos individuais e coletivos, 

paródias, poesias, atividades envolvendo 

geografia (onde fica o país pesquisando) e 

pesquisa dos ídolos olímpicos.  

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer Jogos na rede de Vila Velha. 

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa História das olimpíadas; símbolos 

olímpicos; tocha olímpica; mascote das 

olimpíadas; países sede de todas as 

olimpíadas e esportes olímpicos da 

atualidade e os que já foram olímpicos. 

 

Não vimos um tema claro e norteador dos projetos, mas há uma aproximação 

das respostas com a abordagem Orientada ao conhecimento, sistematizada por Roland 

Naul (2008), que é de fato a abordagem mais difundida no mundo, focando informações 

sobre os jogos antigos e modernos, nomes, datas e fatos. Isto é, de fato, bastante 

coerente com os objetivos declarados pela maioria das escolas. 
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Porém, existem outras possibilidades de intervenção. A UMEF Dep. Mikeil 

Chequer, por exemplo, se aproximou mais da abordagem orientada ao esforço físico, 

usando o tema “Jogos na rede de Vila Velha”, e ensinando as modalidades esportivas 

mais comuns da educação física escolar.  

De qualquer modo, parece já ser possível delinear que a maioria das escolas  

centram-se na dimensão do conhecimento. Deste modo, a potencialidade da educação 

em valores por meio do esporte tendo como referência o Movimento Olímpico, seus 

valores, símbolos, rituais e história, parece ficar distante.  

 

QUESTÃO SEIS: Quais são as atividades adotadas, qual é a duração de cada atividade 

e com que frequência acontecem? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Todas as aulas são de 50 minutos, sendo 5 

a 10 minutos para alongamentos e 

aquecimentos. As aulas acontecem duas 

vezes por semana e o projeto se iniciou 

em abril e terminará em agosto com o 

minitorneio. O início se dá com aulas 

práticas e teóricas, trabalho de 

fundamentos esportivos e regras dos 

esportes. 

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho Pesquisas, cartazes e apresentação de 

trabalhos. 

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi No pátio, pular corda, pular em distância, 

queimada e futebol, duas vezes por 

semana, por 50 minutos. Judô 40 minutos, 

atividades de sala 50 minutos. Corrida e 

arremesso também são executadas.  

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Elas ainda ocorrerão no segundo semestre. 

As atividades\ conteúdos serão escolhidos 

de acordo com a realidade da escola 

(material, espaço físico e adesão por parte 

dos alunos). Todavia, tênis de mesa, arco-
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flecha e atletismo é o nosso foco principal, 

além das atividades coletivas. O tempo e a 

duração são muito relativos. Não 

engessamos este nem outro fator do 

planejamento.  

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Como previsto o trabalho com o projeto se 

dá duas vezes por semana. Atividades 

realizadas, pesquisas, construção da 

“tocha olímpica”, alunos olímpicos do 

trimestre (entrega de medalhas), 

construção dos mascotes das olimpíadas e 

das turmas, olimpíadas estudantil com 

premiação e MPB (presença de cantor 

capixaba).  

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Abertura do projeto com apresentações 

culturais, desfile dos países a serem 

trabalhados e exposições de atividades 

(dia 30\07) e durante todo o mês de agosto 

continuação do projeto. 

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer Futsal, basquete, voleibol, handebol, duas 

vezes por semana. 

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa Apresentação do vídeo sobre a história das 

olimpíadas (1h) (maio); confecção dos 

símbolos olímpicos (1 semana); trabalhos 

escritos e apresentados (1 semana) e 

elaboração do mascote (junho).  

 

A análise desta questão, indica que as atividades são predominantemente de 50 

minutos, acontecendo até duas vezes por semana, variando entre práticas corporais – 

sendo esportes olímpicos ou não – e exposições histórico-culturais sobre o tema, com 

confecções de materiais, desfiles e pesquisas. Percebemos que as respostas variam de 

acordo com o encarregado de preencher o questionário, ora o professor de educação 

física, ora o pedagogo (a). O professor não necessariamente sabe como as demais 
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disciplinas tratam o tema, respondendo sobre aquilo que lhe compete. O pedagogo (a) 

por sua vez, adotava uma postura mais ampla do projeto como um todo. Todavia, 

podemos perceber mais uma vez a presença das duas abordagens didáticas de Roland 

Naul, orientada ao conhecimento, e orientada ao esforço físico. 

Quatro das escolas participantes da pesquisa indicaram atividades 

exclusivamente ligadas à EF escolar, o que é contraditório com as afirmativas de 

envolvimento de diferentes disciplinas declarado na questão anterior. Neste ponto, 

devemos admitir que não temos elementos para analisar e explicar está aparente 

contradição. 

Outras três escolas apresentam atividades que nos permitem supor não só ações 

interdisciplinares como também que combinam a dimensão procedimental dos 

conteúdos com as dimensões conceitual e atitudinal. Isto significa que algumas escolas 

de fato tentaram integrar disciplinas escolares e ou avançar além da ideia de que a 

prática esportiva é ‘naturalmente’ educativa em um sentido positivo. 

 

 

QUESTÃO SETE: Quais são as estratégias de avaliação empregadas no projeto? 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Discussão, participação, frequência, 

disciplina e observação.  

Escola: UMEF Des. Ferreira Coelho Os professores avaliam a participação, a 

pesquisa entregue, os cartazes 

confeccionados e a apresentação do 

trabalho.  

Escola: UMEF Cecília Marchesi Pavesi Contínua, global e formativa. Por meio de 

observação e atividades escritas. 

Escola: UMEF Mª Eleonora D. Azevedo 

Pereira 

Envolvimento, participação, valor ético 

moral, além da parte teórica. Nossa 

avaliação não privilegia os mais fortes ou 

rápidos.  

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Observação (do interesse, da participação, 

do envolvimento). Registros (relatos, 

resumos, opiniões). Auto avaliação (do 
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aluno e do professor). 

Escola: UMEF Profª Raymunda de 

Mendonça 

Avaliando a participação, envolvimento e 

a produção dos trabalhos realizados.  

Escola: UMEF Dep. Mikeil Chequer A participação dos alunos nas atividades. 

Escola: UMEF Profª Nair Dias Barbosa Participação dos alunos nas atividades 

propostas e colaboração com o bom 

desempenho dos mesmos. 

 

Para essa questão, as escolas foram unânimes em dizer que suas estratégias de 

avaliação se baseavam na observação da participação dos alunos. O processo avaliativo 

deve ser feito com o intuito de responder se os objetivos do professor foram alcançados. 

O ato de observar, por si só, não nos parece dar conta desta análise, uma vez que haviam 

muitos objetivos de conhecimento listados. Algumas escolas superaram está única 

forma de avaliação utilizando de discussões, apresentação de trabalhos, pesquisas 

entregues e atividades escritas. Para concretização deste processo, atividades que 

envolvam situações de problematização mediadas pelo dialogo podem ser muito 

eficazes. 

 

QUESTÃO OITO: Se quiser, acrescente outros comentários ou informações que sejam 

importantes. 

Escola: UMEF Cel. Joaquim Freitas Não existem condições de trabalho, 

muitas escolas sucateadas e falta de 

material pedagógico. As escolas estão 

jogadas às traças e a educação não é 

prioridade para esse prefeito. Fazemos o 

que podemos. 

Escola: UMEF Maria Luiza dos Santos 

Velloso 

Nosso projeto na verdade traz a temática 

geral: “Olimpíadas e Paraolimpíadas 

2016: Entre cones e dones”. Ou seja, 

também abrange as paraolimpíadas, e tudo 

o que decorre dela, inclusão x exclusão, 

superação e limites. 
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Apenas duas escolas julgaram interessante fazer alguma ressalva, e de formas 

bem opostas. Uma apontou para uma falta de estrutura e difíceis condições de trabalho, 

enquanto a outra ressaltou que seu projeto também integra as Paraolimpíadas, 

trabalhando questões de inclusão, superação e limites. Não podemos tirar conclusões 

sobre as condições de trabalho das escolas visto que apenas uma escola destacou tal 

situação. Para a UMEF Maria Luiza dos Santos Velloso, salientamos o empenho em 

transcender o tema “Jogos Olímpicos”, dando atenção também para as Paraolimpíadas. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É importante notabilizar que a pesquisa não é probabilística para toda a rede. 

Propusemo-nos a visitar doze escolas, ou 20% do total, e ainda, só obtivemos respostas 

de oito delas.  

A falta de um documento norteador por parte da rede municipal de ensino de 

Vila-Velha, fez com que as escolas se organizassem de forma individual, gerando 

projetos distintos, nos quais os níveis de aprofundamento foram variados, mas quase 

sempre se restringiram ao nível do conhecimento. A elaboração de um material didático 

de Educação Olímpica anexa a sugestão do tema poderia ter ajudado na construção do 

projeto. Assim, torna-se difícil fazer uma análise conclusiva de sucesso ou fracasso dos 

projetos, uma vez que nenhum quadro ficou cognoscível. 

Como foi citado anteriormente, identificamos dois tipos de abordagens 

preponderantes nos projetos, orientada ao conhecimento (enfatizando seu legado 

histórico, nomes, datas e fatos) e orientada ao esforço físico (por meio da prática 

esportiva). As demais – Orientada à experiência e Orientada ao “mundo da vida” 

(NAUL, 2008) –são quase inexistentes. Assim, o ensino em valores por meio do esporte 

ainda parece se dar de forma intrínseca, ou seja, “inconscientemente” a partir da prática. 

Deve-se considerar também o pouco conhecimento sobre o Movimento 

Olímpico e a pequena popularidade dos esportes olímpicos em nosso país (TAVARES, 

2009). Essa pesquisa parece reforçar a tese de Todt (2009) ao dizer que o Brasil é um 

“país olímpico” sem educação olímpica. 
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